
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710; e-pasts: dome@dagda.lv 

 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 
Dagdas novada  Dagdā Nr. 2 2013.gada 4.februārī 
                                                                                                                                                           
Sēde sasaukta plkst. 17:00. 
Sēdi atklāj plkst. 17:00. 
 
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs Viktors Stikuts. 
Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 
 
Piedalās – 
13 deputāti: Sergejs Antonovs, Zinaida Konošonoka, Viktors Krūmiņš,  Jāzeps Ornicāns, 
Viktors Petrovskis, Dainis Platacis, Viktors Sevastjanovs, Viktors Stikuts, Janīna Tukiša, 
Pēteris Tukišs, Pēteris Vaičulis, Sandra Viškure, Anatols Viškurs. 
 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, finanšu nodaļas vadītājs 
Ēriks Čaplinskis, ekonomiste Ināra Tukiša, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas 
vadītāja Guna Malinovska. 
 
Nepiedalās –  
2 deputāti : Valentīna Avgustova un Aleksandrs Gžibovskis (sakarā ar darba pienākumu 
veikšanu) 
 
Darba kārtība: 
 
1. Par Dagdas novada pašvaldības 2013.gada budžetu. 
2. Par aizņēmumu projekta „Dagdas vidusskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija” 

realizācijai. 
3. Par aizņēmumu projekta „Daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība Dagdas pagastā” 

realizācijai. 
4. Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dagdas novada 

Asūnes ciemā” realizācijai. 
5. Par biedrības „Ieraugs” projekta „Es savai zemītei” līdzfinansēšanu.  
6. Par saistošiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža Dagdas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā”. 
7. Par nekustamā īpašuma "Niedres", Dagdas pagastā, sadali un jauna nosaukuma 

piešķiršanu. 
8. Par zemes robežu plāna izgatavošanu  ēku un būvju Brīvības ielā 9A, Dagdā, reģistrēšanai 

zemesgrāmatā. 
 
 

1. § 
Par Dagdas novada pašvaldības 2013.gada budžetu 



/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu un 
46.pantu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 
D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Par Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 

budžetu”.  
2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 

pieejami pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs un tie ir publicējami pašvaldības 
mājaslapā internetā. 

 
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2 ar pielikumiem un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 15 
lapām. 
 

2. § 
Par aizņēmumu projekta “Dagdas vidusskolas  

sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai 
 /Ziņo I.Tukiša/ 

 
 Lai nodrošinātu projekta Nr.12-03-L32100-000007 “Dagdas vidusskolas sporta zāles 
vienkāršotā rekonstrukcija” realizāciju ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 
pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros, saskaņā ar Lauku 
atbalsta dienesta 22.11.2012. lēmumu Nr.03.3/2-11/4075, pamatojoties  uz  likuma  „Par 
pašvaldībām”  21.panta  1.daļas  19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22. 1 
pantu, kā arī 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 
un galvojumiem” 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 
D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 
 
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē  Ls 26 400,-  (divdesmit seši tūkstoši četri simti lati)  

apmērā  ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi (ar fiksēšanas periodu ik pēc 6 
mēnešiem) uz 5 (pieciem) gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2014.gada 
31.martam projekta “Dagdas vidusskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija”  
realizācijai. 

2. Aizņēmuma izņemšanas laiks – 2013.gada maijs - augusts. 
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 
 

 
3. § 

Par aizņēmumu projekta “Daudzfunkcionālā sporta laukuma  
būvniecība Dagdas pagastā” realizācijai 

 / Ziņo I.Tukiša / 
 

 Lai nodrošinātu projekta Nr.12-03-L32100-000006 “Daudzfunkcionālā sporta 
laukuma būvniecība Dagdas pagastā”  realizāciju ELFLA Latvijas Lauku attīstības 
programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros, saskaņā 



ar Lauku atbalsta dienesta 24.10.2012. lēmumu Nr.03.3/2-11/3832, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22. 
1 pantu, kā arī 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem” 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 
D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 
 
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē  Ls 20 600,-  (divdesmit tūkstoši seši simti lati)  apmērā  

ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi (ar fiksēšanas periodu ik pēc 6 mēnešiem) uz 
5 (pieciem) gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2014.gada 31.martam 
projekta   “Daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība Dagdas pagastā” realizācijai. 

2. Aizņēmuma izņemšanas laiks – 2013.gada aprīlis - augusts. 
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 
 
 

4. § 
Par aizņēmumu projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras  

attīstība Dagdas novada Asūnes ciemā” realizācijai 
 / Ziņo I.Tukiša / 

 
 Lai nodrošinātu projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dagdas novada 
Asūnes ciemā”  realizāciju, saskaņā ar 2011.gada 9.jūnijā noslēgto Vienošanos par ES fonda 
projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/043/004 (ar grozījumiem Nr.2 un Nr.3) un 2008.gada 
28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.606 “Noteikumi par darbības programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti “Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība apdzīvotās  vietās  ar  iedzīvotāju  skaitu  līdz  2000 ” ”,  pamatojoties  
uz  likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, likuma „Par  pašvaldību 
budžetiem” 22. un 22. 1 pantu, kā arī 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par 
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 
D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 
 
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē  Ls 144 000,-  (viens simts četrdesmit četri tūkstoši lati) 

apmērā  ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi (ar fiksēšanas periodu ik pēc 6 
mēnešiem) uz 10 (desmit) gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2014.gada 
31.martam projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dagdas novada Asūnes 
ciemā” realizācijai. 

2. Aizņēmuma izņemšanas laiks – 2013.gada marts - jūnijs. 
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 
 
 

5. § 
Par biedrības „Ieraugs” projekta „Es savai zemītei” atbalstīšanu 

/Ziņo D.Platacis/ 
 

Izskatījusi biedrības „Ieraugs” 04.02.2013. iesniegumu ar lūgumu līdzfinansēt 
projektu „Es savai zemītei” dalībai Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā „Nāc un dari! 
Tu vari!”, lai sekmētu folkloras izzināšanu, apguvi un popularizēšanu, kā arī  pamatojoties uz 



likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5)punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, 
atklāti balsojot:  par – 12 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 
V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), pret – nav, 
atturas – nav, balsojumā nepiedalās deputāts D.Platacis, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atbalstīt biedrības „Ieraugs”, reģ. Nr.40008147087,  projektu „Es savai zemītei” un 

paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta kopējām izmaksām jeb 
Ls 727,50 (septiņi simti divdesmit septiņi lati, 50 santīmi). 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā līdzfinansējumu piešķirt no pašvaldības 2013.gada 
budžeta  kultūrai plānotajiem līdzekļiem. 

 
 

6. § 
Par saistošiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža Dagdas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” 
/Ziņo P.Tukišs/ 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1)punktu un 

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža” 22.punktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 
D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3 „Par koku ciršanu ārpus meža Dagdas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā”. 
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). 

3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc atzinuma saņemšanas no VARAM 
publicēt vietējā laikrakstā, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par noteikumu tiesiskumu. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā 
„Ezerzeme”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus publicē pašvaldības mājaslapā 
internetā un izliek redzamā vietā pašvaldības administrācijas ēkā un pagasta pārvaldēs. 

 
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.3  un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 4 lapām.  
 
 

7. § 
Par nekustamā īpašuma "Niedres", Dagdas pagastā,  

sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 
/Ziņo S.Viškure/ 

 
Izskatot J.B. 04.02.2013. iesniegumu par īpašuma “Niedres” sadali un jauna nosaukuma 

piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 
10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 
noteikumi" 47.punktu un 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
17.punktu,  



atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 
D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Niedres”, Dagdas pagastā, sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Niedres” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 

005 0186, 5,7 ha platībā, nosaukumu "Niedrītes”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

8. § 
Par zemes robežu plāna izgatavošanu  ēku un būvju Brīvības ielā 9A, Dagdā, 

reģistrēšanai zemesgrāmatā 
/Ziņo S.Viškure/ 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu ,,Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatā” 3.nodaļas 13.pantu un M.K. 01.02.2013. iesniegumu, kā arī uz ēku  un būvju 
īpašuma piederības apliecinošiem dokumentiem,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 
D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Noteikt, ka M.K. piederošās ēkas un būves Brīvības ielā 9A, Dagdā, atrodas uz 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0203, 0,0802 ha  platībā,  saskaņā ar 
pielikumu.  

2. Zemes gabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.  
 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 17:40. 
 
Sēdes vadītājs 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētājs                                                                                             V.Stikuts 
 
Sēdes protokolētāja                                                                                                M.Badūne 
 
Sēdes protokols parakstīts 2013.gada 5.februārī. 
 


